TEXT REFÓS CARTIPÁS MUNICIPAL 2015-2019
actualitzat a data 31 de juliol de 2018

I. ATRIBUCIONS DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
I.1 PER L’ALCALDE
Decret inicial: 1063 de 15 de juny de 2015.
1.
En matèria de recursos humans:
•
Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple.
•
Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.
•
Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
•
Nomenar els funcionaris que porten armes.
•
Sancionar els funcionaris que porten armes.
2. En matèria d’urbanisme:
•
Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple.
•
Les aprovacions dels instruments de gestió urbanística.
•
Les aprovacions dels projectes d’urbanització.
•
Les aprovacions de les quotes urbanístiques.
3. En matèria de contractació, patrimoni, obres i serveis:
•
Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
•
L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros,
així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
quantia indicats.
•
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan el seu import d’execució
superi l’establert legalment pels contractes menors i en sigui competent per la seva
contractació o concessió, sempre que estiguin previstos en pressupost.
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4. En matèria de llicències:
L’atorgament de totes les llicències no atribuïdes expressament per les lleis sectorials
al Ple o a la Junta de Govern Local i no delegades explícitament en els RegidorsDelegats.
5.

En matèria de subvencions i ajuts:

•
Sol·licituds de subvencions a altres entitats: totes les atribucions no atribuïdes
expressament per les lleis sectorials al Ple.
No obstant això, en cas d’urgència, la sol·licitud podrà fer-se per l’Alcalde o RegidorDelegat a qui correspongui, sotmetent-se posteriorment a ratificació de la Junta en la
propera sessió que aquest òrgan celebri.
•
Concessió de subvencions i ajuts:
•
la convocatòria anual de subvencions i ajuts d’acord amb les Bases aprovades
pel Ple i el nomenament de l’òrgan col·legiat previst a la Llei de Subvencions
encarregat de realitzar la proposta d’atorgament a l’òrgan concedent.
•
La concessió de subvencions nominatives, previstes al Pressupost Municipal, a
entitats esportives, veïnals, socials, benèfiques, etc.
6. En matèria econòmica:
El reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a
qualsevol tipus de despesa, excepte les següents:
•
les despeses de la nòmina mensual del personal.
•
les despeses de les publicacions als diaris oficials (BOP, DOGC, BOE i DOUE).
•
els interessos de préstecs.
•
les comissions bancàries.
•
les despeses dels convenis de delegacions amb Base Gestió d’Ingressos.
•
les despeses del servei telefònic i d’electricitat.
•
les prestacions d’urgència social d’acord amb les bases que aprovi el Ple. 1
•
les despeses referents als rèntings de vehicles de la Policia Local. 2
•
les despeses de subministrament de gas dels edificis municipals.
•
els interessos de demora relatius a la devolució d’ingressos indeguts respecte
l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.3

I.2 PEL PLE
Per Acord de Ple de 21 juliol 2016:
1 “prestacions d’urgència social d’acord amb les bases que aprovi el Ple”: afegit per Decret 1210 de 10
juliol 2015.
2 “ despeses referents als rèntings de vehicles de la Policia Local” i “despeses de subministrament de gas
dels edificis municipals”: afegits pel Decret 2208 de 1 de desembre de 2015.
3 “els interessos de demora relatius a la devolució d’ingressos indeguts respecte l’impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”: s’incorpora al llistat d’excepcions per Decret
1877 de 26 de juliol de 2018

2

Imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions de caràcter greu i
molt greu tipificades per Llei de la generalitat 10/1999 del 30 de juliol i Llei de l’Estat
50/1999, del 23 de desembre (tinença d’animals potencialment perillosos.

I. ATRIBUCIONS DELEGADES EN ELS REGIDORS
Decret inicial: 1068 de 17 de juny de 2015. Per als Decrets contenint les diverses
modificacions consultar les notes a peu de pàgina.

Atribucions delegades en matèria de TURISME:
a) Ser l’interlocutor ordinari amb els representants de les diferents associacions
d’empresaris i professionals del municipi relacionats amb l’àmbit d’actuació del
turisme.
b) Dirigir els estudis i treballs interns per a la realització i desenvolupament
d’infraestructures al servei del sector turístic que permetin el millor desenvolupament
de les existents i la implantació de noves, amb inclusió de proposar, si s’escau, plans
de dinamització.
c) Presidir el PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME, exercint totes les atribucions que
corresponen al President d’aquest organisme autònom municipal, d’acord amb l’article
9 dels vigents Estatuts del Patronat.

Atribucions delegades en matèria de COMERÇ, INDÚSTRIA I ACTIVITATS:
a) Proposar i impulsar les estratègies i campanyes de promoció econòmica dels
diferents sectors productius, comercials i de serveis terciaris del municipi.
b) Ser l’interlocutor ordinari amb les diferents institucions privades, l’objecte de les
quals sigui la promoció econòmica dels sectors productius i de serveis privats del
municipi.
c) Ser l’interlocutor ordinari amb els representants de les diferents associacions
d’empresaris i professionals del municipi.
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d) Resoldre els expedients d’instal·lació dels establiments innocus, així com d'obertura
i funcionament tant dels establiments innocus com dels sotmesos a l’obtenció de
llicència ambiental d’instal·lació d’activitats.
e) Resoldre els expedients de canvi de titularitat d’activitats amb incidència ambiental i
innòcues.
f) Impulsar la inspecció de les activitats privades que es duguin a terme dins el terme
municipal, tenint cura de la seva adequació a la legalitat
g) Impulsar i gestionar totes les concessions i ocupacions permanents del Domini
Públic Marítim i Terrestre i, en especial, tot allò relacionat amb els establiments del
Passeig Marítim. 4

(veure pàg. 9, Sostenibilitat, lletra n)

h) Autoritzar les següents ocupacions del domini públic municipal:
•

Les necessàries pel correcte desenvolupament de mercats, mercadets i parades
de tipus no sedentari.

•

Les ocupacions dutes a terme com a conseqüència del desenvolupament
d’activitats recreatives o espectacles públics.

•

Les ocupacions de la via pública per part dels establiments comercials o de serveis
que disposin d’un local permanent fix.

•

I en general la resta d’ocupacions de via pública, incloses les no vinculades a les
anteriors activitats, sempre que no siguin conseqüència de la realització d’activitats
urbanístiques subjectes a llicència.

i) Impulsar i gestionar el pla d’usos de temporada de les platges i les autoritzacions
que se’n derivin d’aquest pla, incloent les ocupacions temporals amb motiu
d’esdeveniments culturals, esportius i turístics, entre d’altres.5
j) Resoldre els expedients sancionadors en les matèries referents a l’àmbit de les
Activitats, especificades en l’apartat Cinquè del Decret d’Alcaldia núm. 1308 de 6 de
juny de 2017.6

4

La redacció de la lletra g) introduïda pel Decret 1904 de 23 d’octubre de 2015. Redacció anterior:

“Impulsar i gestionar el pla d’usos de temporada de les platges, les autoritzacions que es derivin d’aquest
pla i la resta d’ocupacions de domini públic marítim terrestre.”
5 Per Decret 2385 de 9 de novembre, s’incorpora a Comerç, Industria i Activitats aquesta atribució que
abans formava part de les de Sostenibilitat.
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Atribucions delegades en matèria de CULTURA, PATRIMONI I FESTES.
a) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar la Biblioteca Pública Municipal amb
participació en la programació de la biblioteca i tots els actes que es realitzin.
b) Dirigir, gestionar i impulsar tot allò relacionat amb el desenvolupament de les Festes
Majors i actes festius relacionats amb les activitats de les entitats culturals.
c) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els Museus què es puguin crear.
d) Gestionar el patrimoni històric i cultural municipal i promoure la seva conservació i
millora.
e) Impulsar l’elaboració d’un inventari del patrimoni històric i cultural municipal.
f) Actualitzar l’inventari de béns municipals així com resoldre els expedients sobre alta i
baixa dels assentaments que es produeixin.
g) Dirigir l’arxiu municipal.
h) Ser l’interlocutor ordinari amb les diferents institucions privades, i col·lectius,
l’objecte de les quals sigui la promoció i desenvolupament d’activitats culturals.
i) Representar l’ajuntament en les Juntes de Propietaris regulades per la legislació en
matèria de propietat horitzontal de les quals formi part l’ajuntament com a titular
d’immobles.7
Atribucions delegades en matèria d’EDUCACIÓ.
a) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis:
•

Les llars d’infants.

•

L’escola de música.

•

L’escola d’adults.

•

Les aules d’alfabetització.

•

Les actuacions formatives que es duen a terme al Punt Òmnia.

b) Participació en la programació de l’ensenyament.

6 Lletra j) introduïda pel Decret 1450, de 16 de juny de 2017.
7 Lletra i) introduïda pel decret 1644 de 16 de setembre de 2015.
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c) Cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics.
d) Intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents.
e) Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
f) En virtut dels estatuts de la Fundació Patronat Antoni Roig i en la seva qualitat de
regidor/a-delegat/ada d’educació, formarà part del Patronat de la fundació com a vocal.
g) Ser l’interlocutor ordinari en les relacions de l’ajuntament amb les diferents
institucions

i

col·lectius

privats,

l’objecte

dels

quals

sigui

la

promoció

i

desenvolupament d’activitats relacionades amb les competències municipals en
matèries que li han estat delegades.

Atribucions delegades en matèria d’ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ.
a) Realització de programes per a la promoció de la integració social i
desenvolupament dels grups d’atenció especial, com poden ser, la infantesa, la tercera
edat, els discapacitats, els immigrants (identificant, analitzant i valorant els diferents
col·lectius d’immigrants dels diferents països que tenen presència al municipi) i tots
aquells altres col·lectius que presentin problemes de marginalitat.
b) Realització d’informes, estudis i anàlisis de recerca sobre aquestes matèries
relacionades amb la concreta problemàtica social del municipi.
c) Estudiar la situació de la dona a Torredembarra, i planificar i coordinar la política
d’igualtat entre dones i homes.
d) Implementar programes de benvinguda i de recerca d’associacions interculturals.
e) Direcció i inspecció dels centres cívics municipals i de la llar de jubilats.
f) Direcció i inspecció dels serveis d’atenció familiar i d’ajuda a la llar.
g) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar les propostes a desenvolupar en les
actuacions formatives del Centre de Suport Cap i Cua.
h) 8
i) Realització de programes de promoció de la Salut a les escoles
j) Impulsar els contactes amb les administracions competents per tal de poder
aconseguir els serveis sanitaris necessaris per al municipi.
8 Pel Decret 1904 de 23 d’octubre de 2015 es suprimeix l’atribució inicialment delegada. Redacció original:
Realització de campanyes cíviques i ciutadanes de control i prevenció de malalties.
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k) Ser l’interlocutor ordinari amb les diferents organitzacions no governamentals i els
col·lectius de diferents països amb presència al municipi afavorint la relació i la
coordinació, si s’escau, entre aquestes i l’Ajuntament, promovent al hora la participació
ciutadana en les mateixes.
l) Ser l’interlocutor ordinari de l’Ajuntament amb el Fons Català de Cooperació.
m) Concessió dels ajuts, reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels
pagaments corresponents a les prestacions d’urgència Social d’acord amb les bases
aprovades pel Ple.9
Fer constar per a general coneixement que les atribucions delegades en matèria
d’Acció Social i Cooperació al 3er. Tinent d’Alcalde, Sr. Lluís Suñé Morales, pel Decret
d’aquesta Alcaldia 1068 de 17 de juny de 2015, inclouen les atribucions anteriorment
identificades sota el nom de Benestar Social, i que en conseqüència, i d’acord amb els
Estatuts de la Fundació Privada Pere Badia Hospital de la Caritat de Torredembarra, el
Sr. Suñé serà membre de propi dret del Patronat, òrgan de govern de la Fundació. 10
Atribucions delegades en matèria de JOVENTUT I ESPORTS.

a) Ser l’interlocutor ordinari en les relacions de l’Ajuntament amb les diferents
institucions

i

col·lectius

privats,

l'objecte

dels

quals

sigui

la

promoció

i

desenvolupament d'activitats relacionades amb l’esport i amb la joventut i la infància.
b) Les següents atribucions relatives a joventut i infància:
•

activitats i entitats juvenils i infantils.

•

els Centres de la Joventut.

•

la direcció i gestió del Punt d’Informació Juvenil.

•

el Casal d’Estiu.

•

les colònies.

c) La promoció dins l’àmbit del municipi de l’associacionisme juvenil i del voluntariat.
d) En l’àmbit de la Cooperació:
•

L’ajut municipal al tercer món amb projectes com vacances en pau per infants
saharauis, ajuts d’emergència davant qualsevol incident i altres.

•
9

La relació amb les associacions en aquesta matèria.
Lletra m) afegida pel Decret 1210 de 10 juliol de 2015, Mod. Núm. 3 del Cartipàs
Aquest paràgraf va ser afegit pel Decret 1180 de 7 de juliol de 2015.
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•

La realització de campanyes de sensibilització a la població.

•

La gestió dels projectes portats pel Fons Català de Cooperació i entitats similars.

Atribucions delegades en matèria de VIA PÚBLICA I MANTENIMENT.11
a) Dirigir, impulsar, inspeccionar els següents serveis siguin de prestació directa o
indirecta:
•

Enllumenat públic.

•

Cementiri (que inclou entre d’altres, les atribucions necessàries per a la concessió
de nínxols i drets funeraris).

•

Neteja viària.

•

Abastament domiciliari d’aigua potable.

•

Clavegueram.

•

Bus urbà.

•

Taxis.

•

Senyalització viària i conservació de les vies públiques.

•

12

•

Dirigir i gestionar el servei de manteniment dels parcs i jardins públics.

•

Dirigir el cos de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, duent a terme totes les
tasques d’impuls i d’inspecció que la prestació del servei per part d’aquest
col·lectiu requereix.13

b) Impulsar i inspeccionar les obres públiques municipals existents i la contractació i
execució material de les noves obres, sempre que no suposin alteració del
planejament urbanístic o no estiguin incloses en un planejament derivat, recabant
l'assessorament tècnic necessari i efectuant tots els actes de tràmit que la correcta
execució de les mateixes requereixi.
c) Ser l'interlocutor ordinari en les relacions entre el consistori i els contractistes
d’obres municipals i la direcció facultativa d’aquestes.

11

Per Decret 1090 de 23 juny 2015 el nom de la regidoria, en comptes de “Via pública”, passa a ser el de
“Via pública i manteniment”.
12
Per Decret 1284, de 28 de maig de 2018 aquesta atribució (Aparcaments públics que no siguin en
superfície) passa a Governació com a lletra g.
13 Aquestes dues últimes atribucions (Parcs i Jardins /direcció de la Brigada) han segut introduïdes per
Decret 1090 de 25 de juny de 2015.
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d) Dictar els actes administratius, relatius a les matèries objecte de delegació,
corresponents als següents expedients:
•

tramitació i aprovació dels projectes d’obra municipal i les seves modificacions, la
quantia del pressupost dels quals sigui la prevista en la legislació vigent com
import màxim del contracte menor d’obres, sempre i quan, prèviament a
l’adjudicació o realització de la prestació s’hagi obtingut informe favorable de la
intervenció sobre l’existència de crèdit suficient i adequat.

•

tramitació i proposta d’aprovació dels restants projectes d’obra municipal, i de les
modificacions dels mateixos, l’aprovació dels quals correspondrà a la Junta de
Govern Local o al Ple.

Atribucions delegades en matèria de SOSTENIBILITAT.14

a) Proposar les actuacions i estudis tendents al desenvolupament en totes les seves
competències, de la preservació del medi ambient amb inclusió d’informar de les
mesures mediambientals a adoptar en totes les actuacions en les que participi el
municipi.
b) Ser l’interlocutor ordinari de l’Ajuntament amb els diferents col·lectius de caràcter
privat, l’objecte de les quals sigui la promoció i desenvolupament d’activitats
relacionades amb les competències municipals en matèria de medi ambient.
c) Promoure i proposar les mesures a adoptar envers la preservació i millora
qualitativa dels espais d’interès natural i mediambiental del municipi.
d) Impulsar, gestionar i dirigir les actuacions previstes en l’Agenda 21.
e) Realitzar la gestió dels residus del municipi per al seu reciclatge i posterior
eliminació.
f) Dirigir el Centre d’iniciatives mediambientals Cal Bofill impulsant-ne les activitats del
mateix.
g) Dirigir les activitats realitzades a Can Dània, en especial el funcionament dels horts
ecològics.
h) 15
14 Per Decret 1294 de 31 de maig de 2017 es deixa sense efectes la delegació d’atribucions en

matèria de Sostenibilitat en el regidor i Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Maria Guasch Gibert,
atribucions que assumeix com a pròpies l’Alcalde.
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i) Dirigir el programa d’educació ambiental.
j) Impulsar i gestionar els expedients i actuacions referents a les certificacions de
qualitat ambientals i, en especial, banderes blaves, les EMAS i la ISO14001.
k) Impulsar i gestionar la neteja i serveis de socorrisme i salvament a les platges.
l) En matèria de salubritat:16
L’exercici de les atribucions referides a la tinença d’animals, establertes en la legislació
vigent i especialment en l’Ordenança Municipal sobre protecció, tinença i venda
d’animals, no atribuïdes expressament a altre òrgan.
•

Realització de programes de desratització a la via pública.

•

Realització de programes de prevenció als edificis municipals sobre Legionella.

•

Realització de programes de desinsectació, desinfecció i eliminació de mosquits.

•

La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.

•

La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.

•

La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats

incloses les piscines.
•

La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les

activitats de comerç minorista, del servei i la venda directa dels aliments preparats als
consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb
repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà.
•

La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i

pírcing.
•

Realització de campanyes cíviques i ciutadanes de control i prevenció de la

salut.
•

La gestió del conveni de col·laboració amb l’Agència de Salut Pública.

m) Ser l’interlocutor amb les entitats locals l’objecte de les quals estigui relacionat amb
les matèries delegades.
n)17
Atribucions delegades en matèria d’URBANISME.

15

Pel Decret 1090 de 23 juny 2015 es suprimeix l’atribució delegada sota la lletra h), que deia: “Dirigir i

gestionar el servei de manteniment dels parcs i jardins públics”.
16

Les set últimes atribucions de la lletra l) introduïdes pel Decret 1904 de 23 d’octubre de 2015.
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a) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar l'activitat urbanística del municipi així com
la de disciplina urbanística, impulsant la inspecció municipal de les obres d’edificació
que es duguin en el municipi.
b) Dictar els actes administratius corresponents als següents expedients:
•

llicències d'obres menors i d’enderroc.

•

llicencies de parcel·lació.

•

llicencies de primera ocupació.

•

llicencies d’instal·lació de grues i, en general, qualsevol llicència o permís lligat a
l’execució de les obres particulars.

•

la suspensió de l’execució d’obres de tota mena, ordenant-ne el precinte,
l’enderroc i la retirada dels materials, sempre i quan l’atorgament de l’autorització i
de l‘aprovació dels diferents actes no correspongui legalment a un altre òrgan ni
hagi estat expressament delegada per l’Alcaldia-Presidència a la Junta de Govern
Local.

•

les ordres d'execució necessàries per motius de seguretat, salubritat i ornat
públics.

•

els expedients de disciplina urbanística i de restauració de la legalitat urbanística
infringida

•

l’habitabilitat i l’arranjament de façanes.

•

Les declaracions de ruïna.

c) Exercir les competències, que no corresponguin al Ple, en matèria de gestió i
promoció d’habitatge social.
d) Ser l'interlocutor ordinari en les relacions entre el consistori i aquelles entitats
privades de caràcter urbanístic que tinguin per objecte la promoció i la realització
d'obres de conservació, manteniment o establiment de serveis urbanístics.
Atribucions delegades en matèria de GOVERNACIÓ:
a) Coordinar el cos de la Policia Local, duent a terme totes les tasques d’impuls i
d’inspecció que la prestació del servei per part d’aquest col·lectiu requereix.
b) Dictar els actes relatius a la mobilitat urbana de vehicles i de persones.
c) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els aparcaments gratuïts i la zona blava.
17

Lletra sense contingut; l’atribució que hi havia –gestió del Pla d’Usos de Temporada, introduïda per
Decret 1904 de 23 octubre 2015- passa, per Decret 2385 de 9 d’abril, a Comerç, Indústria i Activitats.
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d) Coordinar el cos de voluntaris de Protecció Civil.
e) Coordinar totes les accions de seguretat relatives als àmbits de gestió municipal i
les persones.
f) Resoldre els expedients sancionadors en les matèries objecte de delegació, incloent
les infraccions de trànsit i contra la seguretat vial, i la policia administrativa, en matèria
d’ordenances, bans i altres disposicions municipals, en les matèries referents a l’àmbit
de Governació, especificades en l’apartat Sisè del Decret d’Alcaldia núm. 1308 de 6
de juny de 2017.18
g) Dirigir, impulsar i inspeccionar el següent servei: aparcaments públics que no siguin
en superfície.19

Atribucions genèricament delegades i altres aspectes referent a les
delegacions.
1. Els regidors i regidores que exerciran per delegació les atribucions
específicament relacionades a dalt, exerciran també, en tot cas, les següents
atribucions:

a) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els serveis i les unitats corresponents a les
matèries objecte de delegació, així com el personal que hi estigui adscrit, recabant els
assessoraments tècnics necessaris.
b) Formular propostes als òrgans de govern municipals i fer el seguiment de les
iniciatives a desenvolupar en totes les actuacions relatives a la matèria delegada que
es realitzin des de l’Ajuntament.
c) Exigir a tots els obligats l’exacte i diligent compliment dels serveis o càrregues
públiques que es derivin de les matèries objecte de delegació.
d) Resoldre els expedients sancionadors en les matèries objecte de delegació.
e) Aprovar la liquidació de tributs i preus públics als que doni lloc, si s’escau, els actes
que dicti en virtut de les atribucions delegades.
f) Efectuar tot tipus de contractes menors per al correcte desenvolupament de les
delegacions que en aquest acte se li efectuen, que no hauran de superar el límit

18

Atribució afegida pel Decret 1090 de 23 de juny de 2015. La redacció actual d’aquesta lletra f) és la
introduïda pel Decret 1450 de 16 de juny de 2017.
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màxim de l’import establert legalment pels contractes menors, prèvia obtenció
d’informe que acrediti l’existència de crèdit adequat i suficient per cobrir la despesa o
expedició de document d’autorització de la despesa (AD). En els contractes d'obres la
delegació queda limitada però a l'import de 20.000 euros iva exclòs.
g) Aprovar la devolució i ordenació del pagament de les fiances i dels ingressos
indeguts, corresponents a l’àrea o matèria delegada.

2. Per a l’exercici d’aquestes delegacions, es tindrà en compte el següent:

a) Les facultats delegades inclouen, en tot cas:
•

la signatura de tota la documentació corresponent a les matèries objecte de
delegació.

•

la signatura del vist-i-plau en totes les certificacions que lliuri la Secretaria, sobre
antecedents obrants en l’arxiu de gestió dels expedients relatius a les matèries
delegades, així com en el seu arxiu definitiu.

•

el lliurament als particulars i als membres de la Corporació de la informació o
còpies de documents a que tinguin dret, corresponents a les matèries delegades.

b) En els Fonaments de Dret de les resolucions que es dictin i atribucions que es
desenvolupin pel delegat o delegada, en virtut de les delegacions que antecedeixen,
es farà constar, expressament que s’adopten en ús de la delegació atorgada, i
l’antesignatura contindrà l’expressió: “el regidor delegat” o “la regidora delegada”.

Les atribucions especifiques i genèriques descrites en els apartats anteriors es
deleguen als següents regidors i regidores:
Al 1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Valeriano Pino Lara 20 :
Vía Pública.

19

Aquesta atribució estava inicialment en Serveis; per Decret 1284 de 28 de maig de 2018 s’incorpora a
Governació.
20 Per decret 694 de 23 març 2018 cessa com a 1r Tinent d’Alcalde Jordi Solé i és nomenat Valeriano
Pino.
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Al 2on.Tinent d’Alcalde, Sra. Núria Batet Miracle:
Cultura, Patrimoni i Festes.

Al 3er. Tinent d’Alcalde, Sr. Lluís Suñé Morales:
Acció Social i Cooperació.

Al 4rt. Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Maria Guasch Gibert:
Comerç, Indústria i Activitats. Hisenda.

21

Al 5è. Tinent d’Alcalde, Sr. José García González:
Governació.

Al Sr. Jordi Solé Flores:

[veure nota 20]

Educació; Turisme .

A la Sra. Clara Solivellas Gorchs:
Urbanisme.

Al Sr. Raúl García Vicente:
Joventut i Esports.

II. ATRIBUCIONS

NO

DELEGADES

I

QUE

PER TANT

EXERCEIX DIRECTAMENT L’ALCALDE
•

Personal.

•

Comunicació.

21 Per Decret 1294 de 31 de maig de 2017 es deixa sense efectes la delegació
d’atribucions en matèria de Sostenibilitat en el regidor i Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Josep
Maria Guasch Gibert, atribucions que assumeix com a pròpies l’Alcalde. En el mateix Decret
l’Alcalde delega en el Sr. Guasch les atribucions pròpies en matèria d’Hisenda. Cal
entendre com a delegades totes les delegables en la matèria (veure art. 21 LRBRL, apartat 1
lletra f) en relació amb l’aspartat 3) , amb excepció de les delegades a la Junta de Govern
Local.
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•

Protocol.

•

Sostenibilitat.22

III. RESOLUCIÓ DE RECURSOS DE REPOSICIÓ
Contra actes dictats pels Regidors Delegats: d’acord amb l’article 34.1 del ROM,
no havent-se delegat expressament, la resolució dels recursos de reposició contra els
actes dictats pels regidors delegat correspon a l’Alcalde.
Contra actes dictats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde:
D’acord amb l’article 47.4 ROM, i atès que en el Decret de delegació no es va dir el
contrari, la Junta serà competent per revisar en via de recurs els acords presos per
delegació de l’Alcalde.
Contra actes dictats per la Junta de Govern Local per delegació del Ple: D’acord
amb l’article 47.4 ROM, i atès que en els acords de delegació no es va dir el contrari,
la Junta serà competent per revisar en via de recurs els acords presos per delegació
del Ple.

Torredembarra, 31 de juliol de 2018.

22

Anteriorment delegades al regidor i Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Maria Guasch
Gibert, per Decret 1294 de 31 de maig de 2017 les assumeix com a pròpies l’Alcalde.
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